
Buku Manual SXmini X Class

Konfigurasi Standar:

Terima kasih telah menggunakan SXmini X Class, box mod auto-squonk pertama 
dari YiHi, yang menggunakan teknologi baru YiHi ESS. ESS (Electronic Spray 
System) terintegrasi dengan teknologi chip kontrol, desain struktur mekanik, 
spesial, teknologi pemanasan atomizer, dan piranti lunak pintar, ESS mengga-
bungkan keempat teknologi tersebut untuk menghasilkan performa maksimum, 
memberikan pengalaman dan flavor terbaik dalam pemakaian.

*1 x mod SXmini X Class
*1 x kabel USB
*2 x kartrid kosong
*1 x buku manual
*1 x kartu garansi 



Spesifikasi & Fitur

• Didukung prosesor YiHi SX650J.
• Inovasi baru teknologi ESS driver
- Cocok untuk semua jenis kekentalan E-liquid dan output power berdasarkan 
cara pemakaian untuk menghindari dry hit dan kebocoran. Teknologi ini 
memberikan solusi untuk.masalah dry hit dan bocor..

IMendukung semua jenis atomizer; ESS RDA, ESS SX pure, Squonk RDA dan 
atomizer biasa.
• Menggunakan dual baterai 18650, dengan maksimum output 200 watt.
• Layar sentuh TFT-ips
• Semua settingan pengaturan bisa dilakukan melalui APP Bluetooth control yang 
kompatibel dengan iOS.
• Dimensi: Panjang 95.5mm x Lebar 57mm x Tinggi 40mm
• Variable Joule bisa menggunakan kawat yang mendukung temperature control, 
SS/Ti/Ni
• Baterai bisa dilepas.
• Temperature control dengan teknology anti dry-hit.
• Output Joules: 10J-120J. 212-572°F/100-300°C. 



Diagram Referensi

Tombol Firing

TFT-ips Layar Setuh

Watt/Joule/Temperature

 Simbol bluetooth

Status ESS
 Sisa kapasitas baterai

Resiten
Output voltase
Mode Operasi/Mode Flavor

Lock & Unlock
Kecepatan

Joules (jumlah hisapan)

USB Type-C
Di mana kedua sisi colokan sama, bisa bolak-balik



 Cara Pemakaian:
Menghidupkan device: Tekan tombol firing 5x dalam 2 detik.
Mematikan device: Tekan tombol firing 5x, masuk ke dalam Menu, pilih dan 
tekan“System”, kemudian tekan “System Off”.

Lock dan Unlock
Full Lock; Setelah terkunci, pengguna tidak bisa menggunakan atau mengubah 
settingan device
Mengunci device: Tekan tombol firing 3x untuk mengunci. Layar akan menyem-
bunyikan menu
Unlock device: Tekan tombol firing 3x
Mengunci Preset: Ketika terkunci, pengguna masih bisa mengatur metode 
pengisian e-liquid; manual atau otomatis; watt/joules/temperature; pilihan 
atomizer, mode operasi (advanced atau novice) dan juga reset resisten.
Cara mengunci preset: Geser layar ke atas. Indikator preset flash memory akan 
berubah menjadi simbol gembok.
Cara membuka preset: Geser layar ke atas untuk unlock, Indikator preset flash 
memory akan muncul di layar.
Jalan pintas operasi di layar menu utama:
Geser layar ke bawah untuk menampilkan pilihan antara manual filling, auto 
filling, flash memory dan mode wattage/joules/temperature (sentuh angka untuk 
memilih antara watt, joules dan temperature). pilihan mode operasi, pilihan 
atomizer dan reset resisten. Tekan tombol firing untuk kembali ke menu utama.



Isi Manual: Sentuh atas untuk isi e-liquid atau sentuh bawah untuk menarik 
kembali e-liquid secara manual.
Auto Filling: Sentuh atas untuk mengisi dan sentuh bawah untuk menarik kembali 
e-liquid secara otomatis. Auto filling akan bekerja maksimal 1 menit. Sentuh salah 
satu tombol untuk berhenti.
Tips 1: Sentuh waktu (satu menit) dan akan berubah jadi warma merah. Ketika 
angka berubah jadi warna merah, sentuh atas atau bawah untuk mengatur 
durasinya, dalam detik. Pilih angkanya lagi untuk konfirmasi durasi yang 
diinginkan.
2. Langkah ini sangat penting sebelum menggunakan koil baru. Disarankan untuk 
membasahkan koil paling tidak selama 3 menit.
Flash Memory: Sentuh atas atau bawah untuk memilih M1 sampai M5
Wattage/joules/temperature: Sentuh atas atau bawah untuk mengatur parameter. 
Apabila mode watt, sentuh angkanya untuk berpindah ke mode Joules dan 
temperature.
Pilihan Atomizer: Sentuh atas atau bawah untuk memilih Squonker RDA, ESS 
Sxpure ESS RDA atau mematikan ESS. Ketika ESS dimatikan, atomizer biasa 
bisa digunakan, dan fungsi auto filling tidak akan bekerja.
Sentuh atas atau bawah untuk memilih mode Advanced  atau mode Novice 
(Pemula). 
Reset resistensi: Sentuh tombol atas selama 3 detik akan muncul pilihan tombol 
atas dan bawah, dan nilai resistensi bisa diatur.



 Layar Utama
Di layar utama geser ke atas untuk memastikan device tidak terkunci.
1. Sentuh wattage/Joules/Temperature untuk mengatur parameter ini.
2. Sentuh mode flavor untuk berpindah dari antara Standard, Power, Powerful, 
Powerful+, Eco, Soft, S1~S5. Apabila berada dalam mode Novice, hanya watt 
yang bisa diatur.
3. Sentuh angka kecepatan untuk mengatur cepat lambat pengisian e-liquid. 
Maksimum kecepatan adalah 200. Kami merekomendasikan untuk mengatur 
kecepatan tinggi apabila menggunakan watt tinggi. Apabila kecepatan telah 
diubah, tidak bisa dibalikkan ke settingan awal pabrik.

Menu Operasi
Tekan tombol firing 5x untuk masuk ke menu.
Geser ke atas atau bawah untuk memilih menu.
Pilih menu yang diinginkan untuk masuk ke menu selanjutnya.
Kembali ke menu utama dengan menekan tombol “Back” (panah kiri), geser ke 
kiri atau sentuh layar atas, tergantung sub-menu. (lihat daftar di bawah).
Tekan tombol firing atau geser ke kiri untuk kembali ke menu utama.
Geser ke atas atau ke bawah untuk mengakses menu tambahan ketika terlalu 
banyak menu untuk ditampilkan dalam satu layar.



 Pilihan Menu



Metode pengisian e-liquid
1. Keluarkan kartrid dengan cara ditekan ke bawah.
2. Buka tutup silikon.
3. Isi melalui lubang di tengah
4. Pasang kembali tutup silikon
5. Masukan kembali kartrid

Charging
Mendukung charger dengan adaptor 5V/2A. Periksa voltase baterai ketika 
charging.

Koneksi Bluetooth

Ketika Bluetooth dalam keadaan on, dan terhubung dengan 
smartphone, semua settingan bisa diatur melalui APP.
Matikan Bluetooth untuk memutuskan koneksi.

Bluetooth On



Untuk menghubugkan, pilih RESTORATION 
dan tekan tombol firing, sinyal Bluetooth akan 
berkedip dan device akan terhubung dengan 
smartphone.
Simbol device terhubung smartphone.

Dengan mengatur kompensasi suhu sekitar, flavor akan 
lebih terasa lebih jernih dan temperature control akan lebih 
akurate. Fungsi ini hanya diterapkan di lingkungan yang 
terlalu panas atau terlalu dingin.



Metode pengisian e-liquid

Atomizer tidak terpasang atau device mendeteksi 
adanya masalah.

Peringatan dry-hit. Isi ulang kartrid

Chipset terlalu panas.

Kapasitas baterai terlalu rendah atau tidak cukup. 
Baterai harus dicharge atau turunkan watt atau ganti 
dengan baterai ≥ 35A.

Voltase baterai terlalu tinggi

Voltase baterai terlalu rendah

Resistensi atomizer terlalu rendah.

Terjadi korsleting di atomizer.

Resistensi perlu direset (lihat bagian Instruksi)



Precautions：
Lindungi layar. Layar device adalah layar sentuh dan tidak bisa digunakan 
apabila rusak atau tergores.
Garansi hilang apabila device dibongkar.
Jangan meletakkan device di tempat bersuhu tinggi atau basah karena bisa 
menyebabkan kerusakan.
Pastikan baterai dalam keadaan baik sebelum digunakan.
Kami sarankan untuk menggunakan baterai dengan merek dan model yang 
sama.
Apabila device kemasukan e-liquid, keringkan terlebih dahulu sebelum dipakai. 
Bila tidak dikeringkan terlebih dahulu, berpotensi merusak device.
Periksa keaslian produk dengan memasukkan security code di website resmi 
kami.
USB port dimaksudkan untuk pembaharuan piranti lunak. Harap berhati-hati 
apabila digunakan untuk mencharge baterai.
Masa garansi device adalah 6 bulan dan USB port 3 bulan terhitung dari tanggal 
pembelian konsumen.
Device ini bisa diupgrade. Isi dari buku manual ini mungkin akan diperbarui di 
masa depan menyesuaikan upgrade dari device itu sendiri. Untuk informasi 
terbaru, silakan merujuk ke website resmi kami.



Apabila Anda mengalami kendala dalam mengupgrade device, silakan 
menghubungi Customer Service kami via email: cservice@yihisxmini.com


